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Obec Beckov 
 

 
 
 

Adresa: Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika  
IČO: 00311413, tel.: +421-32-7777125, fax  +421-32-7742726, mobil: 0915 736 779. e-mail: beckov@obec-beckov.sk  

url: http://www.obec-beckov.sk   
 

Registračné číslo 
verejného 
obstarávania 

 

  14 /2015/OcU 
 
 

  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
v zákazke vykonávanej v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

Svetelnotechnické meranie – Modernizácia sústavy verejného 
osvetlenia v obci Beckov 

 

 

Druh zákazky: SLUŽBY 

 
Verejný obstarávateľ: 
Úradný názov: Obec Beckov    
IČO: 00311413    
Poštová adresa: Beckov 180    
PSČ: 916 38    
Mesto/obec: Beckov    
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika    
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka- za verejné obstarávanie a zmluvné 
podmienky 
Telefón: +421 327742728  
Fax: +421 327742726   
E-mail: projekty@obec-beckov.sk    
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obec-beckov.sk    
  
 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).  
 Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).  
 Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.  
 
  

Predmet zákazky  

 
1. Názov zákazky : Svetelnotechnické meranie – Modernizácia sústavy verejného v obci Beckov  

 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 

služieb: 
              Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
 Dodanie predmetu zákazky: Obec Beckov 
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3. Stručný opis zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je zmeranie skutočných svetelnotechnických 
vlastností osvetľovacej sústavy po jej obnove a porovnanie meraného stavu s požiadavkami noriem, a to v 
súlade s podmienkami požadovanými výzvou KaHR-22VS-1501 MH SR na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí,  a na základe 
spracovanej svetelno-technickej štúdie pre projekt : Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci 
Beckov. 
Počet svietidiel modernizovaných a doplnených spolu : 254 ks (= 254 svetelných bodov) 

 
4. Celkový rozsah:  
Príloha č.1  - Opis predmetu zákazky 
Príloha č.2  - Výkres- nový stav osvetlenia, mapovanie ulíc, triedy osvetlenia a referenčné miesta 

   
5. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 
  4 826,00 eur 

  
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania, miesto dodania  
Predpokladaná doba trvania zmluvy je do júl 2016. Miestom dodania je Obec Beckov  
 
7.Podmienky účasti, obsah ponuky 
7.1. Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený poskytovať služby vo vzťahu k predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku a návrh zmluvy . 
 
7.2 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:  

aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený vykonávať služby vo vzťahu k predmetu zákazky, na 
ktorú predkladá uchádzač ponuku (živnostenský list alebo aktuálny výpis z OR SR- fotokópia alebo 
výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu a potvrdenie o odbornej 
spôsobilosti ) Štandardy požadovanej odbornej spôsobilosti : energetický audítor alebo  autorizovaný 
stavebný inžinier alebo  svetelný technik - absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa v 
odbore, zameraní, orientácii, špecializácii alebo výberovom bloku Svetelná technika. Spôsobilosť 
sa preukazuje (fotokópiou dokladu alebo uvedenou webovou adresou zoznamu) : v prípade tuzemského 
energetického audítora - rozhodnutie o zápise do zoznamu energetických audítorov alebo adresa 
zoznamu, v prípade autorizovaného stavebného inžiniera –autorizačné osvedčenie alebo adresa 
zoznamu, v prípade svetelného technika – doklad  preukazujúceho vzdelanie v príslušnom odbore teda 
fotokópia diplomu preukazujúca ukončenie požadovaného vysokoškolského štúdia II. stupňa. 
Požiadavky na odbornosť sú podrobne popísané v opise zákazky- Príl.č.1 k výzve. Súčasťou 
ponuky bude aj návrh zmluvy podpísaný uchádzačom.  

 

V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o tom, že uchádzač je oprávnený vykonávať práce vo vzťahu 
k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku , bude zo súťaže vylúčený.  
 
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo 
českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku 
a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. 
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom  jazyku.  
 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  - Najnižšia cena.  
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky 
určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za jeden svetelný bod. 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť 
najviac na 2 desatinné miesta.  

 
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH/ svetelný bod 
- výška DPH...% (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť) 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH/ svetelný bod 
 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH/ za 254 svetelných  bodov 
- výška DPH...% (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť) 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH/ za 254 svetelných  bodov 
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Konečná cena bude určená po ukončení merania prepočítaná na skutočný rozsah merania a to 
vynásobením jednotkovej ceny za svetelný bod vrátane DPH s počtom skutočne meraných svetelných 
bodov. 
 
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 10.11.2015 o 14

00
 hod. 

 
Ponuky spolu s fotokópiou dokladov, resp.z odkazom na príslušné registre, dokladujúcich, že uchádzač je 
oprávnený vykonávať služby vo vzťahu k predmetu zákazky, musia byť doručené na e-mailovú adresu 
projekty@obec-beckov.sk , do lehoty určenej na predkladanie ponúk. Do tela e-mailu je potrebné uviesť 
názov zákazky  „Svetelnotechnické meranie“, do predmetu Ponuka k 14_2015_OcU. 
 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.  
 
10. Podmienky vyhodnotenia ponúk  
10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.  
10.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne ( e-mailom) najneskôr 

do 09.11.2015 a  v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto 
zákazke neuspeli.  

 
11. Ďalšie informácie 
11.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.12.2015.     
11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi. 
11.3 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve. 
11.4 Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky. 
 
 
V Beckove, 02.11.2015 
 
 
 
       .................................................... 

Ing.Ján Križan 
         starosta obce 
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